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Doetinchem, 29 december 2013

Onderwerp: Dank

Lieve donateurs van Support Foundation,
Middels deze brief willen wij u als donateur heel hartelijk danken voor de steun die u ons de afgelopen
periode hebt gegeven. U heeft hiermee het leven van veel kinderen in Afrika verbeterd. U heeft dus een
levensgroot verschil bewerkstelligd voor hen. Nogmaals, ook namens de kinderen, dank daarvoor.
Wij wensen u tevens fijne en gezellige feestdagen en voor 2014 veel gezondheid, geluk en liefde.
Hieronder een kort verslag van wat we het afgelopen jaar hebben gedaan, wat er gebeurd is en het
belangrijkst de resultaten.
Begin 2013 is Astrid naar Malawi geweest om daar te gaan kijken hoe we zouden kunnen helpen bij een
project dat is opgestart door Children’s Fund Malawi en onder leiding staat van Margriet Sacrani,
voorheen consul van Nederland in Malawi en vanaf 1967 al woonachtig in Blantyre. Zij spreekt de taal
vloeiend en is bekend daar. Dit is onmisbaar als je een project gaat starten in een Afrikaans land. Er
moeten betrouwbare mensen zijn, die met hun hart en ziel een project dragen, maar ook ten uitvoer
kunnen brengen en daartoe is zij in staat.
Hieronder een kort verslag van Margriet:

Het “ Children’s Entrepreneurial Training Village”, door de lokale bevolking omgedoopt tot “ Green
Malata” (Groene Dakplaten), het ondernemersdorpje vlakbij Chiuta Home (Luchenza) is via Google Earth
vanaf ca. 700 mtr hoogte (15.59.20.83 Z en 35.20.41.55 O) te zien. De zeven gebouwtjes die we met uw
hulp en door o.a. Stichting Bouwen uit Nijkerk hebben kunnen laten bouwen. Ook is een kort filmpje te
bekijken op www.youtube.com (“Green Malata”) waarop u een impressie krijgt van het dorpje. Het
filmpje is gemaakt n.a.v. een recent bezoek van een Rotary delegatie, ook sponsor is van dit project.

De regens kwamen laat dit jaar, maar sinds 15 december heeft het iedere dag geregend. Zodra de zware
regentijd voorbij is (ongeveer april 2014) zullen de laatste twee units gebouwd worden (cultureel
centrum/receptie en een multifunctioneel gemeenschappelijk gebouw/restaurant).
Even een overzicht:
De units zijn als volgt onderverdeeld:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TNM / telefoonreparaties/IT unit/Internet café en bibliotheek
Bakkerij
Naaiatelier/Kapsalon
Hostel (voor trainers/gasten en mogelijk later backpackers)
Houtbewerking/Metaalbewerking
Land/tuinbouw
Burgemeesterswoning
(huis en kantoor voor Mr. Derrick Mpeta)

Met Mr. Derrick Mpeta, oud-headmaster van de DAPP Vocational School, die aangesteld is als manager,
hebben we een bijzonder mens getroffen. Zijn persoonlijkheid en zijn houding naar de kinderen geeft veel
vertrouwen voor de toekomst van dit trainingsdorp. Blessings Kailyawo, één van de oudere kinderen van
het tehuis, is momenteel zijn assistent. Het is roerend en tegelijkertijd indrukwekkend te zien hoe
toegewijd hij die taak op zich neemt en hoe verantwoordelijk hij zich voelt voor “zijn dorp”.
De oudere kinderen, die opgroeiden in het Chiuta Weeshuis (ander project Children’s Fund Malawi) en
die na het schoolexamen op plaatsing wachten voor een vervolgstudie, worden nu tijdelijk betrokken bij
de opbouw en organisatie van het dorp. Ze zorgen voor de tuin, doen de schoonmaak en volgen zoveel
mogelijk trainingen die al gegeven worden.
Christina Naphazi is Head Housekeeping/hoofd huishouding geworden; ze is streng en ziet er
nauwlettend op toe dat er geen afval op het terrein ligt. Met behulp van lasser Elias is een
verbrandingsoventje gebouwd om afval ter plekke te verwerken. George Yona maakte een fietsenrek om
de fietsen, die als donatie’s werden ontvangen, netjes te kunnen stallen.

Trainingen
1. De bakkersopleiding-training werd, met behulp van
fondsen van de Nicolaas Maesschool, als eerste een
groot succes. We kunnen bij wijze van spreken zo
meedoen met het populaire tv-programma Heel
Malawi Bakt! Vooral de Obama rolls (bruin en zoet) zijn
een begrip in de buurt. Ze gaan letterlijk als warme
broodjes over de toonbank. De eerste kleine
verdiensten komen dus al binnen.

Op 19 december werden aan de deelnemers van deze
cursus erkende diploma’s uitgereikt door overheidsorganisatie TEVETA.
Niet alleen “Chiuta kinderen” volgen de opleiding, ook
kansarme kinderen uit de buurt mogen zich opgeven
(onder voorwaarde dat ze brandhout voor de bakoven
meenemen). Het aanbod is groot en de kinderen worden
geselecteerd door een commissie van de ouderen uit de
verschillende dorpen. Burgemeester Mpeta heeft het
laatste woord.
2. Duurzame Energie
De bouw van windmolens zorgt voor de electriciteit van security lights
voor het dorpje. Instructeur/vrijwilliger was Jeroen Bomers, die een jaar
in Malawi woonde, zijn eigen windmolen aan het dorp schonk en twee
molens bouwde met het team (10) in Green Malata. Ook gaststudenten
uit Schotland deden mee met de bouw van kleinere molens.
Mphatso is nu Head Renewable Energy/duurzame energie en ging vorige
week op verzoek van een lodge in Ntchisi met de bus naar het Noorden
om daar een molen te repareren en van nieuwe houten wieken te
voorzien! Gelukkig had Jeroen nog de mogelijkheid om voor zijn vertrek
uit Malawi, trots, zijn student te controleren.
3. “Permaculture and Landscaping”
Tussen de units in, is de tuin aangelegd op een wijze die gemakkelijk
telen mogelijk maakt en waarbij groentes en bloemen naast elkaar
verbouwd worden en eenvoudig te onderhouden zijn. Delen van de grond
tussen de units zijn volgens deze cultuur verantwoord aangelegd met een
grote variëteit in creatieve speelse vormen. Twee van onze kinderen
namen deel aan de opleiding (Nenenji Chanza en Jennifer Yona).

4. IT training wordt in de weekends aan alle eindexamenkandidaten gegeven door Raphael Chumba,
leraar IT in Blantyre. De kosten voor zijn vervoer en training komen uit de TNM pot (Afrikaanse internet
provider).

5. Cursussen
Tegen kleine vergoedingen, werden cursussen gegeven in papier recycling
door de leidster van de “Nchima Trust”, kleipotten maken en breien en
haken door enkele vrouwen uit het nabijgelegen dorp.

6. Gowelo’s
Gowelo’s zijn kleine zelfgebouwde huisjes om kinderen te
kunnen laten wonen in het geboortedorp bij hun familie.
Elias die “Head of Welding&Fabrication” is geworden, is
een grote hulp geweest bij het controleren van de bouw
van nu alweer 53 huisjes . Hij wordt momenteel
geassisteerd door Felix en Wycliff. Helaas hebben we de
budgetten moeten verhogen voor de gowelo-bouw,
waarbij de bewoners van het dorp van de overleden ouders
meehelpen om de kinderen weer een plek in de
communiteit te geven (en een dak oven het hoofd!) door zelf de stenen te maken en te helpen bij de
bouw. Het Children’s Fund betaalt het bouwmateriaal zoals cement, dakplaten deuren, ramen,
dakspanten etc.
Bouwmaterialen werden, vanwege de inflatie in Malawi, steeds duurder. Ons streven is nu om zoveel
mogelijk van de 22 nu nog geplande huisjes af te bouwen mits fondsen dit toelaten.

7. Waterpompen
Wij kregen een verzoek uit de “buurt–dorpen” om de kapotte
waterpompen te repareren. Jaap Offringa van “ Vrienden voor Afrika”
was toevallig in Blantyre, schreef een stukje in het Veluws dagblad en
van de daarop volgende donaties konden er meteen een aantal
waterpompen worden gerepareerd door Elias, met hulp van Hainok,
een klusjesman met ervaring (die tijdelijk werd “uitgeleend” door de
broeders uit Nguludi). Voorwaarde is wel dat elk dorp een
“maintenance team” moet opzetten om toekomstige reparaties zelf uit
te voeren.
8. Green Malata
Senior Chief Nthiramanja is de grote steun, die erg
enthousiast is over de ontwikkelingen in Green Malata/ The
Children’s Entrepreneurial Trainings Village.
De Traditional Authority is lokaal de machtigste man.
Het “Green Malata” dorp is de grootste uitdaging voor 2014.
Door de kinderen, die in het weeshuis opgroeiden (en de vele
weeskinderen in de regio (300) een kans te geven om als
kleine ondernemer een eigen bedrijfje te kunnen opzetten,
zullen we alle trainingen zo snel mogelijk moeten starten.

We hopen van harte dat dat we ook in 2014 onze plannen voor de kansarme kinderen in de Mulanje
regio waar kunnen maken.
Heel veel dank aan alle trouwe donoren, particulieren, bedrijven, scholen en clubs en de vele vrienden
van Malawi, die ons in 2013 weer hielpen en dit allemaal mogelijk maken.
Moge 2014 u voorspoed en vrede brengen en de vooruitzichten op een goede toekomst voor de kinderen
van Malawi blijven verbeteren.
Namens de besturen Children’s Fund Malawi Nederland en Malawi,
Margriet Sacrani

Acties Support Foundation 2013
Vanuit Support Foundation hebben we in 2013 acties gevoerd om geld in te zamelen voor het project in
Malawi. Hierbij hebben we steun aangevraagd en ontvangen van Wilde Ganzen. Zij vermeerderen het
ingezamelde bedrag van acties met ongeveer de helft.
In januari hebben Ruud Wissink (partner Astrid) en Sacha te Braak met een gesponsorde auto, de Arctic
Challenge gereden. Een rit van 7000 km vanuit de Achterhoek naar de Noordkaap en weer terug in één
week. De auto was bestickerd met logo’s van sponsors waardoor we geld hebben kunnen genereren.
In maart heeft SBO Sam (speciale basisschool Doetinchem) een sponsorloop gehouden, waarvoor de
opbrengst voor Support Foundation was.
In april was er een groots benefietconcert in de Catharinakerk in Doetinchem, met medewerking van het
Symphonisch Blaasorkest Gaanderen, the Voices, Shansons, Amazing en djembee Djappo.
De planning was om de jaarlijkse zwerfvuilactie ook in 2013 te organiseren, maar helaas is dit door te
weinig tijd en animo niet doorgegaan. Gelukkig hebben we vanuit het Rietveld College in Doetinchem
voor aankomend jaar de toezegging dat 14 leerlingen gaan helpen bij de organisatie.
Helaas hebben we afscheid genomen van twee bestuurleden, Marcel Jansen en Sacha te Braak.
Sacha is gestopt vanwege teveel werkzaamheden binnen zijn bedrijf en Marcel omdat hij zelf vond te
weinig te kunnen bijdragen aan de werkzaamheden binnen de stichting.
Wij zijn naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden, dus mocht u nog iemand in uw kennissenkring
hebben die organisatietalent, tijd en zin heeft om ons te helpen, dan horen wij dat graag.
Wij hopen u hiermee op de hoogte te hebben gesteld van wat er met uw giften is gedaan en zo
transparantie te kunnen geven. Wij kunnen u verzekeren dat alle gelden aankomen op de plek en er geen
zogenaamde strijkstok is.
Mede dankzij uw giften zijn er vele kinderen geholpen, die anders weinig of geen toekomst hadden.
Vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Support Foundation, Astrid Wenneker, voorzitter.

